
Sayı

Kon u

AI{TALYA Esl{AF VE SAıIATKARIAR oDALARı BiRLiĞi
THE ANTALYA UN|ON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

:2021-M/01-11 8-1 581

: GüzeIlik Salonlarının Verbis'e Kayıt Olması Hk

20/12/2021

oDAIARA 2021/118 sAYıLı GEt{ELGE

llgi: TESK'in 17/12/2021 tarih ve 202'1/169 sayılı genelgesi.

*"o"",^.
Genel sekreter

Bayram DAL
Birlik Başkan V

Ek: llgi Genelge

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd. No:33 0709o ANTALYA
re|, +9o 242 334 5656 . Faks: +90 242 334 5659

www.aasob.o a9.tİ
aesob@ae5ob,or9.tr

Türkiye Esnaf ve Sanatk6rları Konfederasyonu'nu n ilgi genelgesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.



i:EDERr,stoNL-IR
Tiı.uy€ Şoförler le

otonıobilcil.r F.d.raryoİ!
Tüı,kiy. B.klauar vĞ B.yil.r

F.d...§yoDü
Ti!,kjye Mad.ui Etyı

s.».lİı.la.t E.deıa§yoııı
i ii!,lrıy. Ağ.ç lşleD hsııaİ !.

§.ıalı.trı.İ F.de.ısyonu
Tiİkiye ıialı eciIer.

liif aithaı.cil.,. Büfecil.,
!.d.raiyoAs

Tiltiy. Elekrik. Eleki!,o!ıil-! e
BeEef l.f i Tehisyenleıi

Fs.a! l,. sfuı.ık6ıl6rl
F.d.ragyoıu

Tiirkiy. T.İzil.r.
KoIfeısiyoDcuıar !. Giyn!

sdıalİdlaf ! F.d..a.yo.ıl
Tliİkjyc Be.be.l.. r.

Ksaföıı€İ
federasyo o

Titrkiy. Be.lırı6 te
Kııaförl.İ

Fed.fasroİtr
Tofki},e Lokfuıl.cılaı.

Kebaltilar. P.§ı.cilar!.
Tallicıtğredd.syoDtr

Ttıfkiye unıuı Ay.kkablctlar
Fed.ra§youı!

Ttt Iiy.Firin.il.r
F.d.ı.syoıl

Tüırkiy. K..aptAr. Besicil.r
El Ye Eı L'nrnleri Esİaf s.
saülkadan Fed.rısyonu

Tih,kiyğ s.b2eciIğ.
Mey!eciler

se}}n. P.z.rc!l6r E§ıaf !.
sıttalknrları F.der.syotııı

ESNAF 1T
§,\J,ıATIi{RLAİ

oD\LAIII BIRLIıJ-ERI
.A&.ıı . AdiyfuDan .
.$yoü.Ağ.!..{ntasya

...\r*.r..fu İaıy..Ayditı.
Batikğİ.Bil.cik.BinFöl

.Bİ]is.Bolt!.Bügdıf .Bu,§a
.ÇaMrlJ al..Çfu ıl",t.Çon ıü
.D.nizli.Diydb.İİ.EdnrE
.Eluig.Enincau.Erzmu»

.E!kiş.tü.Gazioı.p

.Gir.nu!.qioı.§haı.
.Hatİsi.ttaia}.tsp.na
.lcel.t.laubıl.i3l tbrl
(Bil. }tad. Eşya).izİıİ

.ıiır§.Ka§lümon.ti.y§..i
.Ki.Har.ti.Ki.ş.hir.Kca.li

.Koıya.Küalıy..N{.l.tya
.\l.nisa .K.Mfu .|.Mardin

.Gu.nüı.otlııtlrh.ne
.Hıltdi.Haıay.lsP6n3
.lcel.tslanbal.isıanlrtrl
(Bi!. Nlad, E!y.).izüİ

.K.6.IiastıDlonu.Kays.ri
.K;klar.li.Kirş.lir.xoca.li

.lioü},a.Küınlryi.Mılıty.
.Manisa .K.Ma..ş.Mard!n

.\{tığln.]vltır.Ne! r.lıir
.Niğd..od$.Riz..sakarya
.saİtsuD.sii,l.sino!.si\,.§

.T.kird.ğ.Tok.ı.Tı.bzon

.IMceli.Şanlılıığfa.uşıık

.\'aı.Şoz8aı.zon8ıtldak
._Alsa.ay.Ba],brm.}k..uran
.Kinü}ıle.B6l!ü t.ŞınMk

.Bal iu.Ardahd|.+diİ
.yalora.ti.rabtil.Kili§

.osnroir..D(l2..

aE sK. ,ğrğicdği o ü
biründğt nib3@ yfuEt

86zeıiıüiD.t. yı{rdnı'
dğnokntü s.çnnlğ,k

işD.rğla 8.1ğt balmriz ı J
dsldi F.de6yo.. §: Birlü.

rcıOı od..loı utö|.! dahyb
iılı(e düzeynıde v. yillrt* üi
dıt}oı 0yey. 6.İııP ğt borot

giviı loplutn liunıluİıdr.

,rtlRıilYE
ESN,,\F V E S,\N \-f t\\ R L\ Rt I{ONFEDER,\SYON [ 1

HUKUK MÜşAviRLİĞi

Ivedi

1,7.12.202lSayı :

Konu :

3 43 1 5 186-643 -30,7 l | 69
Gıizellik Salonlannın Verbis'e kayıt olması hk

BİRLİK \T FEDERASYONLARA 20211169 SAYILI GENELGE

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07104/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi

Gazetede yayırnlanmış ve yiiriiılüğe girmiştir. Bu kanun kapsammda kamu kurumu niteli$nde meslek

kuruluşlannın YERBİS'e kayıt tarihi mevcut yasal diizenleme kapsamnda 31.12.202|'dir.

Konfederasyonumuza son günlerde Giizellik Salonlan, Berbeı ve Kualtir vb iŞletmelerin

vERBiS'e kayıt olup olmayacağı sorulmaktadır.

Biliıdiği iizere; çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon Türk

Lirasından az olan gerçek ve tiizel kişi veri sorumlularırıın faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri

işleme olınayanlar veri sorumlulan siciline kayıt olmaktan muaf futulmuşfur.

Bu kapsamda, saç boyama, saç kesimi, manikiir, pedikiit, kahcı oje vb. basit nite]ilte islenıler

yapan ve müşterilerinden müşteri bilgi formlan ile bilgi toplamayan işletmelerin VERBIS'e kayıt

ytıi.tı-ıııılıgtı Ü"ı--adığl, ancak klinii şeklinde çalışmalda olan, müşterilerinden kan testi, kan gnıbu,

lıe4i ve g"eçmiş hastalı-k vb bilgileri hasta kayıt formu ile toplayan ve faaliyet konusunun yüzde

eüıisinden 
-fazlası tıbbi işleme yönelik olan işletmelerin yERBis,e kay( yükümlülüğii bulunduğu

değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalannlza iveditikle duü,ı:rulmasr hususunda gereğini rica

ederiz.
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